
Grupa XIV JEŻYKI

Czwartek 0.04.2021r.

Blok tematyczny: Praca rolnika

Temat: Jakie maszyny pomagają rolnikowi?

1.  „Farmer”  -  zachęcamy  do  obejrzenia  filmu  o  maszynach  rolniczych.  Poszerzanie  wiedzy

dziecięcej na temat pracy rolnika.

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE

2.  „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?”  - rozmowa na temat pracy rolnika na

podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci oraz obejrzanego filmu edukacyjnego. 

• Dzieci jakie znacie maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi w czasie jego pracy?

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od kłosów). Na

polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika przygotowanego przez

rolnika. 

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna,

 jednak zanim ono tam trafi,

 musi być bardzo dokładnie wysuszone,

 bo inaczej szybko zapleśnieje. 



Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. 

Po podłączeniu do niego 

innych urządzeń 

można go wykorzystywać 

przy różnych pracach 

    Prasa belująca – służy do 

    zbierania siana z pola i     

    zwijania go w bele 

     Pług– narzędzie do przekopywania   

     ziemi po zimie, aby nie była zbyt   

     twarda. Pług przygotowuje ją tak,   

     aby można było w niej zasiać nowe 

     nasiona 

Siewnik – maszyna do

rozsiewania ziarna po polu 



3. „Ile jest kropek?” – praca z kartą pracy. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie tyle obrazków ile 

wyznacza liczba kropek. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-6.



4.  „Traktor” - rozwijanie sprawności manualnej poprzez kolorowanie. 



5. „Przeprawa przez rzekę” – zabawa ruchowa .

Rodzic ustawia na podłodze przedmioty, po których można chodzić np. złożony koc, poduszki, 

stołeczek, fragmenty piankowej maty itp. Przedmioty powinny tworzyć ścieżkę. Zadaniem dzieci 

jest przejście po kamieniach, czyli po ułożonej drodze, tak aby nie dotknąć wody, czyli podłogi. 

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Ciepło-zimno”  - zabawa tropiąca

Rodzic ukrywa w domu wybrany przedmiot, natomiast dziecko szukając rzeczy kieruje się 

wypowiedzianymi przez rodzica słowami ciepło lub zimno. Gdy zbliża się do przedmiotu, 

słyszymy: ciepło. A gdy oddalamy się "zimno". Wygrywa ten, kto najszybciej  znajdzie 

schowany przedmiot. Następnie role w zabawie zmieniają się. 

• „Stary Donald farmę miał”  – zabawa przy piosence 

• „Płynie rzeczka” – masażyk relaksacyjny

Tu płynie rzeczka       (Na plecach kantem dłoni wykonujemy ruch falisto posuwisty) 

Tędy przeszła pani na szpileczkach         (Opuszkami palców stukamy w plecki) 

Tu przeszły słonie      (Stukamy zaciśniętymi pięściami posuwając się na plecach z dołu na 

górę) 

I biegły konie      (jak wyżej, ale w drugą stronę z góry na dół) 

Zaświeciły dwa słoneczka     (Palcem rysujemy słoneczko na plecach) 

Spadł drobniutki deszczyk     (Opuszkami palców stukamy w plecki) 

Czy przeszedł cię dreszczyk? 

          

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 


